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 انـــيـــبـــال
 برته بعض األلبان الذيحلقيقة املقطع 

 مِ ـحيِ لرَ ٱٱ  نِ ْمحٰ لر� ٱٱ  �ِ ٱٱ  مِ ــــــــْس �ِ 

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على عبده ورسوله نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني، ومن تبع هداهم إىل يوم 
 الدين

 أما بعد:

صويت ُيسمع فيه صوت كل من الشيخ الوالد ربيع، والشيخ حممد بن هادي، وأخينا فقد خرج على االنرتنت مقطع 
عبدالواحد املدخلي، واسُتعمل هذا املقطع للنيل من بعض املشايخ وطلبة العلم، بل ولتصفية حساابت قدمية بني خصوم 

 رابً ومشاًال وجنوابً.العامل شرقاً وغ خمتلفني، حىت وصل هذا األمر إىل بالد خمتلفة متباعدة، فعمت املراوغة هبذا التسجيل

 لذا وددت أن أبني حقيقة هذا املقطع لكل منصف صادق ألين كنت موجوًدا يف تلك اجللسة واملوضوع يتعلق يب.

 فبعون هللا وتوفيقه أقول:

حفظه هللا – يهذا املقطع مبتور من تسجيل خفي جللسة مصاحلة أمام العالمة الوالد الشيخ ربيع بن هادي املدخل :أوالً 
كاتب أقيمت يف بيته العامر ابملدينة قبل سنة، حضر هذه اجللسة: مجال بن نظيف يعقويب ( –وألبسه لباس الصحة والعافية

يخ من جهة أخرى؛ والش –من جهة؛ وألبان ماالي، وألتون كالشي، ويتون شاسفاري  –هذه األسطر)، واألخ ألنب عليو 
 .–حفظه هللا–خادًما ومعيًنا للشيخ ربيع عبدالواحد املدخلي منسقا للقاء و 

ال: أن حيضر معنا عند الشيخ ربيع، ولكن الشيخ اعتذر عن ذلك وق –حفظه هللا–يف يوم اجللسة طلبت من الشيخ حممد 
 (إذا كنتم يف اجللسة عند الشيخ ربيع، فقل لعبدالواحد يتصل يب، وسأكلم الشيخ [ربيعا])

ت ، جرى االتصال بني الشيخ ربيع والشيخ حممد فجاء–حفظه هللا–حممد بن هادي فلما ذُكر الكالم املنسوب للشيخ 
 املكاملة اليت نشر جزٌء منها من تسجيل خفي.

ومل  استخرج من تسجيل خفي، والذي مل �ذن به الشيخ ربيع –كما تقدم–هذا املقدمة ملعرفة أصل املقطع الصويت الذي 
عبدالواحد طلب شيخنا ووالد� الشيخ ربيع بعدم التسجيل، ألنه عرف من قبل يعلم به، بل قبل بدء اجللسة أكد أخو� 

بل خفية قد سبق أ�م سجلوا الشيخ ربيع من قف– طريقة هؤالء احلاضرين (ألبان ماالي، وألتون كالشي، ويتون شاسفاري)
ضع مجيعنا لبوا أبن ي، فأخرج ألتون كالشي ويتون شاسفاري جواالهتم وط–وبدون علمه ونشرو التسجيل بدون إذنه

اجلواالت يف الوسط، ولعلهم أرادوا بذلك أن يقنعوا احلاضرين أب�م ال يسجلون، متظاهرين بذلك أمامهم مع أن التسجيل 
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 أو رمبا أرادوا أي يكون مسجلهم أقرب من الشيخ ربيع حىت –نسأل هللا العافية –عندهم واستمروا يف التسجيل والغدر! 
 فرفض الشيخ عبدالواحد ذلك.يكون التسجيل أقوى، 

مع هذا فأ� شخصيا ال أمانع أن خيرجوا لنا تسجيلهم هذا ولكن كامال وبدون قطع وال برت بعد أن يستأذنوا من الشيخني 
 وبعد أن يستسمحوا منهما عن هذا التسجيل اخلفي واخليانة يف العمل.

 ع.اجمللس نفسه، فال يعطي الصورة احلقيقية للواقأقول: هذا ألن املقطع مبتور، وقد يُفهم منه غري الذي جرى يف 

مث إنه ليالحظ من الصوتية نفسها أبن التسجيل خفي وبدون علم احلاضرين، فكان الواجب على من بلغه هذا املقطع أن 
يطري به، بل و يرده وينكره وينصح الناقل إليه بعدم استعمال هذه الطرق املخالفة لشرعنا احلنيف، ال أن يفرح به وأن يروجه 

ويستدل به على ما يريد أن يثبت، ألن كل من يسمعه يستطيع أن يالحظ أن التسجيل أصال تسجيل خائن، مث إن املقطع 
 مبتور فال يصح االستدالل به على ضرب خصومه، ألنه يعترب فجورا يف اخلصام من �حية:

 ْصِبُحوا َعَلٰى َما فـََعْلُتْم َ�ِدِمَني﴾اِسٌق بِنَـَبٍإ فـَتَـبَـيـَُّنوا َأن ُتِصيُبوا قـَْوًما ِجبََهاَلٍة فـَتُ ﴿ َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن َجاءَُكْم فَ قال تعاىل: 
 ].٦[احلجرات : 

ومن �حية أخرى: كيف تبنون عليه أحكاًما وأنتم ال تعرفون حقيقته، وإمنا مسعتم جزًء صغريا من صوتية برتها أ�س ال 
 تعرفو�م؟!

 ]٣٦[اإلسراء :  ﴾﴿َوَال تـَْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ۚ ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُولَِٰئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئوًال قال تعاىل: 

 : كان أخو� عبدالواحد يف هذه اجللسة �قال أمينا وصادقا لكالم مجيع األطراف يف املسألة من دون أتييد وال خمالفةاثنياً 
ألي طرف، بل بتجرد اتم وصدق، حىت ينقل للشيخ ربيع أشياء قد يراها عبدالواحد غري صحيحة فينقل الكالم كما هو 
وليس للرضى به، ولكن إذا تكلم شخص قال للشيخ: يقول: كذا وكذا... وال حيكم على القول، وإمنا ينقله، ويرتك احلكم 

 للشيخ ربيع.

 مد على وجه غري صحيح ليحرش بني الشيخني، فهذا بيانه من أوجه:أما ما يُظن أنه نقل كالم الشيخ حم

الشيخ ربيع كان يسمع الشيخ حممدا، ولكن أحيا� إذا مل يكن االتصال قوً� أعاد له الكالم عبدالواحد. فلم يكن ينقل   –أ 
 كالما بعيًدا حىت يتدخل فيه، وإمنا كالما من السماعة اليت كانت قريبة من الشيخ ربيع.

 .الشيخ حممد كان يسمع كالم أخينا عبدالواحد، فلو كان فيه خطأ لصححه الشيخ حممد مباشرة – ـب

لو قلنا أبن الشيخ ربيًعا مل يسمع كالم الشيخ حممد فجميع احلضور كانوا يسمعون ما يقول الشيخ حممد وما يقول  – ـج
 عن ذلك.نزهه أ مع أينأخو� عبدالواحد فال جمال ألن يتقصد تغيري الكالم، 

 الالشيخ ربيع يف اجللسة فهم كالم الشيخ حممد على الوجه الذي يريده الشيخ حممد، ومجيع احلضور يعلمون ذلك وإ – د
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 ، ولو أخرجوا الصوتية كاملة لظهر هذا جلياً للجميع لكن هؤالء تعمدوا البرت لإلساءة!.لكلموا الشيخ ربيعا وبينوا له

عبدالواحد أخطأ فيه هو رفع الصوت وخفضه فقط ال أنه بدل أو غري يف الكلمات الذي ميكن أن يقال أن الشيخ  – ه
فقيل الكالم بنربة النفي ونقلها بنربة اإلقرار دون ز�دة ألفاظ منه، ولعل عذره يف هذا أن يف مثل هذا املوقف احلرج الذي 

د اجلدال وحنوه، ، ومل ينتبه لذلك، فمع وجو يتطّلب من الشيخ عبدالواحد جهدا ابلغا فأراد نقل اللفظ للشيخ ربيع كما هو
فإنه اتصل ابلشيخ حممد، وأعطى الشيخ ربيًعا جواله، مث رفع صوت اجلوال حىت يسمعنا مجيعا (بعد اقرتاح الذين سجلوا 
خفية)، ولكن هذا كان صعًبا على الشيخ ربيع، فقال لعبدالواحد ما معناه: كلمه أنت وأخربين؛ ولكن عبدالواحد جاء 

كرب مبكرب صوٍت إضايف وشغله حىت يسمع مجيعنا ويسمع الشيخ ربيع... فلو أراد التدليس والتغيري للكالم ملا أتى مب
هؤالء يف ذلك الوقت عبدالواحد كذب على الشيخ حممد؟ ومل يتهمه أحد من الذين يتهمونه  الصوت!، مث ملاذا مل يُقل

 اآلن؟!

ما يريده وحصل املقصود واحلاضرون يعرفون ذلك وأ� منهم ولو  اً أفهم الشيخ ربيع بن هادي اجلواب: ألن الشيخ حممد
 أخرجوا الصوتية كاملة لتبني لكل الناس.

وعلى كل حال: فبعض الذين يتهمون الشيخ عبدالواحد يزعمون أن هذه الواقعة سببت فتنة بني الشيخ ربيع والشيخ حممد، 
 الشيخ على الوجه الذي أراده ال غري.وهذا ليس بصحيح ألن اجلميع فهم كالم 

فمما تقدم أ� أعيد وأشهد أبن الشيخ عبدالواحد كان �قال أميًنا صادقًا حريًصا على وصول كالم مجيع األطراف إىل الشيخ 
 ربيع كما قالوه.

 وشهاديت هذه تتعلق هبذا اجمللس الذي حضرته.

 ]٨١[يوسف :  َنا َوَما ُكنَّا لِْلَغْيِب َحاِفِظَني﴾﴿َوَما َشِهْدَ� ِإالَّ ِمبَا َعِلمْ كما قال تعاىل: 

 َأالَّ تـَْعِدُلوا ۚ اْعِدُلوا ُهَو ىٰ ﴿َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قـَوَّاِمَني هللَِِّ ُشَهَداَء اِبْلِقْسِط ۖ َوَال َجيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قـَْوٍم َعلَ وكما قال تعاىل: 
 ]٨[املائدة :  َواتـَُّقوا اهللََّ ۚ ِإنَّ اهللََّ َخِبٌري ِمبَا تـَْعَمُلوَن﴾أَقْـَرُب لِلتـَّْقَوٰى ۖ 

إن لزم ذلك وكان فيه  –إن شاء هللا–موضوع هذه القضية قد يطول شرحه وبيانه، وسأبني تفاصيله يف مناسبة أخرى  :اً اثلث
بة علم للفتنة بني السلفيني مشايخ وطلحاجة، ولكين أذكر هنا أن الذين سجلوا خفية ونشروا التسجيل مكرا و إشعاال 

لين عن ابلكذب!، حيث وص –حفظه هللا–ودعاة، قد كانوا خيططون ليخرجوه بقصد أن يتهموا الشيخ حممد بن هادي 
 –أحد أتباع ألبان أنه يقول : "اإلخوة سجلوا اجللسة، ويقولون: لو أخرجوها لثبت أن الشيخ حممد بن هادي كذاب." 

 ة والسالمة، ونعوذ ابهلل من اخلذالن.نسأل هللا العافي

 ولكنهم اآلن يرون فرصة جديدة هلم لنفخ نريان الفنت فنشروا املقطع الذي برتوه مبقصد جديد.

ولذا أستغرب ممن �خذ هذا املقطع وينشره ويشرحه ويستدل به، و...و...و... وهو ال يعرف حقيقة ما جرى يف هذه 
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ظ �ا خفية ومبتورة وبدون إذن احلاضرين، مبا فيهم الشيخ ربيع والشيخ حممد، ويالحاجللسة ويالحظ من الصوتية نفسها أ
َ ﴿أن اجلوال املسجل يف جيب أحدهم، ممن بفعلهم هذا ال يتقون هللا وال خيافون يوما تشخص فيه األبصار.  َوَال َحتَْسَنبَّ اهللَّ

رُ  َا يـَُؤخِّ  ]٤٢[ابراهيم :  ُهْم لِيَـْوٍم َتْشَخُص ِفيِه اْألَْبَصاُر﴾َغاِفًال َعمَّا يـَْعَمُل الظَّاِلُموَن ۚ ِإمنَّ

 

 يف النهاية أقول:و 

 من أراد أن يتهم الشيخ عبدالواحد ابلكذب فليس له دليل يف هذه الصوتية.

وله يديرونه  حالذين ولكن أنبههم أن استعمال هذه الطرق وهذه التسجيالت املاكرة واإلحلاح على أن طالب الشيخ ربيع 
ث حوله وال ال يعرف ما حيد –وحاشاه ذلك–أبنه غافل مغفل  –حفظه هللا–كما شاؤوا، يف احلقيقة رمي للشيخ ربيع 

يفهم ما ينقل له، وال يستطيع أن يكشف هؤالء اللعابني حوله، وهو الذي كشف كبار املتالعبني كأيب احلسن املأريب واحلليب 
 ا األسلوب تسقط ثقة الناس بفتاوى الشيخ وأحكامه.وغريمها من أصحاب الفنت، وهبذ

فوهللا هؤالء الذين ذكرهتم من األلبانيني أحاطوا ابلشيخ ربيع عدة سنوات يف مكة واستمروا يف املدينة بنقل أخبار كاذبة 
م ويكتشف هومبراوغات عدة، ولكن جلسة واحدة ومواجهة واحدة حضرها اجلميع عند الشيخ الوالد ربيع كانت كافية ليعرف

حقيقة أمرهم، فلم يكن مغفال يوما، ولكن هؤالء كانوا قريبني وحنن كنا بعيدين (مكانيا) فلم نتمكن من الذهاب إليه إال 
 هذه املرة فاتضح للشيخ أمر اجلميع بلقاء واحد.

باب السلفيني وال تقطعوا الشون واتقوا هللا يف الدعوة السلفية ويف حفظ منزلة العلماء واتقوا هللا يف فانتبهوا إىل ما تقول
 طريقهم إىل العلماء هبذا.

 

أسأل هللا العلي العظيم أن يصلح األحوال وأن ينصر الدعوة السلفية وأهلها يف كل مكان وزمان، وأن جيمع قلوب السلفيني 
 .على احلق وعلى الرب والتقوى

 

 

 كتبه:
 مجال بن نظيف يعقويب األلباين املقدوين

 ه١٤٣٩يع اآلخر رب ١٦يوم األربعاء 
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